
Referat at møde i Aktivitetsudvalget mandag den 10. februar kl. 17.30 i nr. 165. 

Til stede: Solveig Nielsen (SN), Jane Nielsen (JN), Gitte Nordbjerg (GN), John Jeppesen (JJ), Grethe D´Aniello (GD), 

Birgit Jensen (BJ), og Lis Andersen (LA), Karin Ysbæk-Nielsen (KYN), 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrere. 

JJ 

2. Valg af referent. 

GN 

3. Godkendelse af sidste referat. 

Godkendt 

4.  Ny fra formanden, herunder ansøgninger og evt. klager. 

SN er blevet kontaktet af en beboer, Hans Kristiansen der spiller i gruppen Op I Tide-Mand. Gruppen 

tilbyder sig med musik til arrangementer i Gersagerparken. Århushjulet for 2020 er på plads og bands 

er arrangeret for i år. Vi gemmer tilbuddet og SN svarer Hans Kristiansen, at vi vil huske det til en 

senere lejlighed.  

Der er kommet et brev til Aktivitetsudvalget fra et medlem af en klub i bebyggelsen. Der klages over 

interne forhold i klubben, men da der ikke nævnes hvilken klub det drejer sig om, ej heller nærmere 

omstændigheder omkring klagen er det ikke noget Aktivitetsudvalget kan tage stilling til pt. JN svarer 

tilbage at der må uddybes omkring klagen, samt hvilken klub det drejer sig om.  

5.  Økonomi 

Opgørelsen på skaden på beboerbilen er kommet. Bilens forsikring er tegnet uden selvrisiko og der 

kommer derfor ingen udgifter i den forbindelse.  

Overskuddet fra årets første banko er overført til indsamlingen til hjælp til ny beboerbil.  

6.  Kommende arrangementer 

51 billetter solgt til turen den 22. februar, rundvisning og frokost. Resterende 9 billetter forsøges solgt 

til ikke herboende til fuld pris. Altså turens faktiske pris pr. person uden tilskud fra Aktivitetsudvalget.  

Næste banko er 1. marts 2020. JN, KYN, LA og GD er på. Der sælges billetter til Burg fra kl. 16.00.  

Burg den 1. april. GN laver opslag der kan hænges op sammen med næste banko. Billetsalg efter 

banko den 1. marts ved JN, mandag den 2. marts ved LA og GN og tirsdag den 3. marts ved SN og KYN. 

Billetter og numre printes og lægges på kontoret.  

Revy den 25. april 2020 i Mælkebøtten. Opslag godkendes til næste møde. Billetter sælges til 

bankospil den 29. marts, mandag den 30. marts og tirsdag den 31. marts. Billetpris til arrangementet 

kr. 50,- inkl. 1 vand/øl og sandwich. Øl, vand og vin sælges udover.  

Opslag sendes til JN til hjemmesiden. 

7.  Eventuel 

 Næste møde bliver den 9. marts 2020. LA laver mad.  
 Mødet i april er rykket til tirsdag den 14. april 2020. 
 Mødet i maj er rykket til mandag den 4. maj 2020. 
 
Gitte Nordbjerg 
11. februar 2020 


